Pravidla dota ního programu
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v roce 2008

Schváleno Radou m sta eské Bud jovice dne 26.9. 2007 na základ
usnesení . 852/2007
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Úvod
Pravidla dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu kultury v roce 2008
(dále jen „Pravidla“) vycházejí ze Sm rnice . 5/2007 o Poskytování dotací z rozpo tu
m sta eské Bud jovice (dále jen „Sm rnice“) ze dne 23. 5. 2007.
Pravidla jsou vypracována pro kalendá ní rok a danou oblast dle l. 3, odst. (3) Sm rnice.

I. Základní rámec dota ního programu
I.1 Název dota ního programu
Dota ní program m sta

eské Bud jovice na podporu kultury v roce 2008.

I.2 Zd vodn ní dota ního programu
Dota ní program je v roce 2008 zam en na:
•
•
•

podporu nekomer ních místních kulturních aktivit s d razem na podporu celoro ních
inností místních kulturních organizací zam ených p evážn na innost d tí,
mládeže a senior .
podporu organizací p ispívajících svou celoro ní inností k udržení tradic a pov domí
m sta jako kulturního centra jiho eského regionu
zvýšení prestiže m sta eské Bud jovice pro ob any a návšt vníky.

I.3 Opat ení dota ního programu
V návaznosti na zam ení dota ního programu jsou stanovena pro rok 2008 tato t i
opat ení:
Opat ení 1 – Celoro ní innost místních kulturních organizací (p ísp vky)
Opat ení 2 – Místní kultura (grant)
Opat ení 3 –

eské Bud jovice, metropole kraje (grant)

I.4 Cíle dota ního programu
Obecným cílem dota ního programu je podpora místních kulturních aktivit a zkvalitn ní
kulturního vyžití ob an a návšt vník m sta eských Bud jovic.
Specifické cíle dota ního programu
opat ení 1 - podpora místních kulturních spolk a organizací provozujících celoro ní
innost na území m sta eských Bud jovic
opat ení 2 - podpora jednodenních i vícedenních kulturních aktivit vycházejících
z iniciativy ob an
opat ení 3 - posílení významu m sta
eských Bud jovice jako centra kultury
prost ednictvím kulturních akcí regionálního i nadregionálního charakteru
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II. Harmonogram p ípravy a realizace dota ního programu
OPAT ENÍ 1

OPAT ENÍ 2

1. výzva

1. výzva 2. výzva 3. výzva

Aktivity

10
07

vyhlášení DP

15.10.

uzáv rka p edkládání žádostí

OPAT ENÍ 3

11
07

12
07

1. výzva 2. výzva 3. výzva
1
08

2
08

4.1.
16.11.

schválení p ísp vk
zastupitelstvem m sta

3
08

4
08

5
08

6
08

7
08

8
08

9
08

10
08

11
08

12
08

10.3.
4.2

25.4.

13.12.

uzav ení smluv

realizace projekt

vyú tování
akcí

opat ení 1

do 15.10. 2008

opat ení 2
opat ení 3

do dvou m síc po skon ení projektu (nebo do 15.12. pokud je projekt realizován v prosinci)
do dvou m síc po skon ení projektu (nebo do 15.12. pokud je projekt realizován v prosinci)

p edložení záv re né zprávy o
realizaci DP

b ezen 2008
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III. Finan ní rámec dota ního programu
Finan ní rámec udává základní p ehled finan ních možností a podmínek dota ního
programu. V následující tabulce je definována celková alokace dota ního programu a
jednotlivých opat ení, minimální a maximální výše dotace a minimální finan ní spoluú ast
žadatele.
Celková alokace dota ního programu pro oblast kultury na rok 2008 je navržena dle
Sm rnice . 5/2007, l. 3, odst. (1) ve výši 6 068 000,- K .
Struktura financování dota ního programu:
Celková
alokace
(v tis. K )

Alokace
1. výzva
(v tis. K )

Alokace
2. výzva
(v tis. K )

Alokace
3. výzva
(v tis. K )

Min – max.
výše
dotace
(v tis. K )

Min.
požadovaná
spoluú ast
žadatele (v %)

900

900

0

0

5 - 30

20 %

Místní kultura

1.864

700

850

314

10 - 200

20 % / 50 %

eské Bud jovice,
metropole kraje

3.304

1.434

1.270

600

50 - 600

20 % / 50 %

OPAT ENÍ

1
2

3

Celoro ní innost
místních kulturních
organizací

Minimální spoluú ast žadatele je v p ípad :
• podnikatelských subjekt (mimo opat ení .1) 50% z celkových uznatelných náklad
projektu
• nepodnikatelských subjekt u opat ení . 2 a 3 20 % z celkových uznatelných
náklad projektu.
Vhodná právní subjektivita žadatele je p esn vymezena v l. V. Oprávn ní žadatelé o
dotaci.

IV. Podporované aktivity dota ního programu
Opat ení 1 – Celoro ní innost místních kulturních organizací (p ísp vky)
V rámci tohoto opat ení budou podpo eny následující aktivity:
• celoro ní innost tane ních, folklórních, p veckých, hudebních i dramatických
soubor , galerie s celoro ní výstavní inností pro ve ejnost, subjekty vyvíjející
osv tovou a vzd lávací innost
• reprezentace m sta eské Bud jovice výše uvedenými subjekty na p ehlídkách,
sout žích a festivalech v R i v zahrani í
Opat ení 2 – Místní kultura (granty)
V rámci tohoto opat ení budou podpo eny následující aktivity:
• krátkodobé akce (i nad rámec celoro ní innosti), nap . : koncert, jednotlivé výstavy
• publika ní innost s místní a regionální tématikou
Opat ení 3 – eské Bud jovice, kulturní metropole kraje (granty)
V rámci tohoto opat ení budou podpo eny následující aktivity:
• projekty zásadn rozši ující nabídku kulturních aktivit ve m st i regionu
• vícedenní festivaly všech obor
5

V. Oprávn ní žadatelé o dotaci
Opat ení 1
Oprávn ným žadatelem mohou být nap .:
• nepodnikatelské subjekty zejména nestátní neziskové organizace (ob anská
sdružení, obecn prosp šné spole nosti, církevní a náboženské spole nosti (pokud
poskytují kulturní služby), nadace a nada ní fondy, p ísp vkové organizace m sta
eské Bud jovice a jiho eského kraje, fyzický nepodnikatelský subjekt
Opat ení 2, 3
Oprávn nými žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, fyzický nepodnikatelský subjekt
Všichni žadatelé o dotaci musí spl ovat tyto p edpoklady:
•
•
•
•
•

mají p id lené I (krom fyzického nepodnikatelského subjektu),
vedou ú etní i da ovou evidenci, p ípadn jinou evidenci o nakládání s dotací,
jsou schopni doložit p iznání k dani z p íjmu za minimáln jedno uzav ené ú etní
období (rok bezprost edn p edcházející roku podání žádosti),
jejich dosavadní innost i statut je orientován na aktivity v oblasti kultury
nemají dluh po splatnosti v i statutárnímu m stu eské Bud jovice.

Žadatelé nejsou oprávn ni k p edkládání návrh ani k získání dotace jestliže:
• byl na majetek žadatele prohlášen konkurz,
• byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žadatele pro nedostatek
majetku, byl zrušen konkurz na majetek žadatele po spln ní rozvrhového usnesení,
byl zrušen konkurz na majetek žadatele z d vodu, že majetek úpadce neposta uje k
úhrad náklad konkurzu,
• žadatel vstoupil do likvidace,
• bylo-li žadateli zrušeno živnostenské oprávn ní nebo žadatel p erušil provozování
živnosti k innostem, pro které má být dotace poskytnuta,
• žadatel podal návrh na vyrovnání,
• mají da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich p íslušenství,
• mají dluh po splatnosti v i statutárnímu m stu eské Bud jovice nebo jeho
z izované organizaci.
Tyto skute nosti doloží žadatel estným prohlášením, které je p ílohou . 2 k žádosti.
Žadatel je povinen dodržovat pravidla publicity dle p íslušného ustanovení ve Smlouv o
poskytnutí dotace ( l. VII., odst. (8) - dále jen „Smlouva“. Logo m sta bude k dispozici na
webových stránkách m sta www.c-budejovice.cz .

VI. Uznatelné a neuznatelné náklady
V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které
je p íjemce dotace oprávn n vynaložit na realizaci svého projektu.
Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto:
•
•
•

byly nezbytné pro realizaci akce,
byly vynaloženy nejd íve dnem podání žádosti a nejpozd ji dnem ukon ení realizace
projekt uvedeném v harmonogramu p íslušné výzvy
byly vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpo ené akce,
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•

náklad musel skute n vzniknout, byl zaznamenán v ú etnictví nebo v da ové
evidenci kone ného uživatele, musí být identifikovatelný, kontrolovatelný a musí být
doložitelný originály ú etních i da ových doklad .

Uznatelné náklady jsou:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

autorské honorá e
subdodavatelsky zajiš ované služby, které nejsou p edm tem innosti žadatele –
p edevším mediální propagace kulturních aktivit a doprovodné služby kulturních akcí
náklady na zajišt ní prostor pro ve ejné vystoupení, náklady na zajišt ní prostor pro
soustavné fungování místních kulturních spolk .
náklady na tisk a distribuci informa ních, propaga ních materiál a publikací
náklady spojené s ú astí na sout žích, p ehlídkách, festivalech a propaga ních
akcích (ubytování, cestovné, startovné),
náklady na nákup za ízení – drobného hmotného majetku (do 40 tis. K ) nezbytného
pro realizaci projektu, maximáln však do výše:
50% poskytnuté finan ní ástky u opat ení 1
30% poskytnuté finan ní ástky u opat ení 2 a 3
náklady na spot ební a pomocný materiál související s realizací projektu, maximáln
však do výše 5 % uznatelných náklad projektu
ostatní osobní náklady – maximáln do 10 % uznatelných náklad projektu
stravování a ob erstvení - maximáln však do výše 20% uznatelných náklad
projektu (jen pro opat ení 1)

Neuznatelné náklady jsou zejména:
•
•

stravování a ob erstvení (jen pro opat ení 2 a.3)
investi ní náklady

Pro všechna opat ení dota ního programu platí:
•
•
•
•

•

•

jeden projekt m že být financován jen jedním dota ním programem z rozpo tu m sta
eské Bud jovice
dotace je poskytována jako podpora „de his“
náklady, které nejsou výslovn uvedeny ve vý tu uznatelných náklad jsou
neuznatelné
náklady p íjemce budou hrazeny v souladu s rozpo tem projektu:
• v etn DPH, pokud žadatel není plátcem DPH
• snížené o nárokovanou DPH v i finan nímu ú adu, pokud žadatel je plátcem
DPH
Hodnotící komise si vyhrazuje právo rozpo et vybraných akcí krátit s ohledem na
ú elnost a hospodárnost rozpo tu. V takovém p ípad se krátí i podíl žadatele na
uznatelných nákladech p i zachování procentuelního rozd lení zdroj financování dle
p vodního rozpo tu. P ípadná zm na v rozpo tu projektu bude hodnotící komisí
zaznamenána do hodnotící tabulky
p íjmy získané v pr b hu realizace projektu snižují celkové uznatelné náklady
projektu (sponzorské dary a dotace z jiných zdroj se do p íjm nezapo ítávají)

VII. P edkládání žádostí o dotaci
VII.1 Žádost o dotaci a další požadovaná dokumentace
Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) musí být p edložena
• na p edepsaném formulá i, který je p ílohou . 1 t chto pravidel
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•
•

v tišt né podob v jednom vyhotovení
vypln né na PC

Formulá Žádosti je k dispozici na
•
•
•

internetových stránkách m sta . Bud jovice na adrese www.c-budejovice.cz
na odboru kultury u administrátora dota ního programu
v informa ním centru m sta

Ostatní požadovaná dokumentace (podp rné doklady):
Vedle vypln né Žádosti budou vyžadovány tyto p ílohy v jednom vyhotovení:
1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávn ní jednat jménem
žadatele.
2. P iznání k dani z p íjmu a finan ní výkazy žadatele za poslední uzav ené
ú etní období.
3. Doklad o p id lení I .
4. Prohlášení o partnerství, je-li p edm tné.
5.
estné prohlášení žadatele o zajišt ném spolufinancování projektu.
6.
estné prohlášení žadatele o bezúhonnosti.
P ílohy . 1, 2, 3 jsou žadatelem p edkládány pouze formou neov ených kopií.
P i podpisu Smlouvy p edloží vybraní žadatelé originály t chto p íloh k nahlédnutí.
V p ípad p íloh . 4, 5, 6 jsou požadovány originály již p i p edložení žádosti.
Vzory estných prohlášení, prohlášení o partnerství jsou rovn ž k dispozici na stránkách
m sta www.c-budejovice.cz .

VII.2 Místo, termín a zp sob doru ení žádosti
Žádosti musí být doru eny v zalepené obálce:
• doporu enou poštou na adresu uvedenou níže,
• osobn na podatelnu Magistrátu m sta eských Bud jovice – adresa viz níže;
(doru iteli bude vydáno podatelnou podepsané a datované potvrzení o p ijetí)
Poštovní adresa:

Adresa pro osobní doru ení:

Statutární m sto eské Bud jovice
odbor kultury
nám. P emysla Otakara II. . 1, 2,
370 92 eské Bud jovice

Statutární m sto eské Bud jovice
Podatelna
nám. P emysla Otakara II. . 1, 2,
370 92 eské Bud jovice

Na obálce musí být vyzna eno:
•
oficiální název/jméno žadatele, adresa žadatele,
•
název dota ního programu a íslo opat ení,
•
obálka musí být ozna ena: „Neotvírat p ed zapo etím hodnocení “.
Žádosti zaslané jiným zp sobem (nap . faxem nebo e-mailem) nebo doru ené na jiné
adresy nebudou p evzaty.
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Termín podání:
Kone ný termín pro p ijímání žádostí je:
Pro první výzvu dne:
16.11. 2007 do 15. hodin.
Pro druhou výzvu dne:
4.2. 2008 do 17. hodin.
Pro t etí výzvu dne :
25.4. 2008 do 15. hodin.
Žádost obdržená po kone ném termínu nebude p ijata. Za p ijetí žádosti je považováno
razítko podatelny magistrátu m sta s datem a asem doru ení. V p ípad zaslání žádosti
poštou, musí být žádost doru ena na podatelnu magistrátu m sta do uvedeného data.

VII.3 Administrátor dota ního programu
Bližší informace o vyhlášeném dota ním programu podá zájemc m administrátor
dota ního programu (dále jen „Administrátor“). tj. pracovník odboru kultury.
Kontaktní údaje na Administrátora:
ADMINISTRÁTOR PROGRAMU
P íjmení, jméno, titul

Mašínová Petra, Mgr.

Adresa pracovišt

Magistrát m sta

eské Bud jovice

odbor kultury
nám stí P emysla Otakara II.
e-mail adresa

masinovap@c-budejovice.cz

telefon

386 801 409

Možnost konzultace žádostí o dotace bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu
uzáv rky p íjmu žádostí v dané výzv .

VIII. Hodnocení a výb r žádostí o dotace
VIII.1

Proces hodnocení

Vyhodnocovací proces za íná uplynutím kone ného termínu pro p ijímání žádostí na
uvedenou adresu a kon í rozhodnutím zastupitelstva m sta ud lit dotace vybraným
žadatel m.
Všechny ádn došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích:
1. Formální a prvotní v cná kontrola
První fáze posouzení žádostí, kterou provádí Administrátor, spo ívá v ov ení, zda:
•
•

je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi
p edložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu

Výsledky kontroly spole n
p edány hodnotící komisi.

se žádostmi, které vyhov ly v první fázi hodnocení, budou

2. Hodnocení finan ní a obsahové kvality
Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpov dná jmenovaná hodnotící komise.
Hodnotící komise se p i hodnocení ídí Sm rnicí, Pravidly a Jednacím ádem komisí Rady
m sta ze dne 22. 2. 2007.
P ísp vky do výše 30 tis. K v etn nebudou hodnoceny dle hodnotících kritérií.
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Hodnotící komise:
• vyhodnotí Administrátorem p edložené žádosti
• má právo krátit rozpo et vybraných projekt s ohledem na ú elnost a hospodárnost
rozpo tu; v takovém p ípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech p i
zachování procentuelního rozd lení zdroj financování dle p vodního rozpo tu
• p i hodnocení žádostí musí být p ihlédnuto k tomu, že žadatelé, kte í v uplynulých 5
letech p ed podáním žádosti porušili povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí
dotace i jiné podpory m sta eské Bud jovice (zejména závažné nedostatky p i
realizaci projektu, nedodržení termínu odevzdání vyú tování poskytnuté dotace)
mohou být vylou eni v následujících p ti letech z poskytnutí dotace.
Výstupem hodnocení žádostí hodnotící komisí bude:
•

Protokol hodnocení s uvedením zp sobu hodnocení každé jednotlivé žádosti;
protokol bude podepsán všemi leny hodnotící komise; z protokolu musí být patrné
po adí žádostí;
protokol hodnocení bude obsahovat:
o název žadatele
o název projektu
o výši požadované dotace
o vyjád ení len hodnotící komise
o návrh komise (vybrán / nevybrán)
o doporu ená výše poskytnuté dotace
o p íp. d vod zamítnutí nebo krácení rozpo tu projektu

•

Seznam vybraných žádostí doporu ených k ud lení dotace v etn výše navržených
dotací

K odbornému posouzení m že komise využít nezávislých odborník v dané problematice.
D vody, vedoucí k rozhodnutí o p ípadném zamítnutí žádosti a neud lení dotace,
budou následující:
•
•
•
•
•
•

žádost byla obdržena až po datu uzáv rky
žádost je neúplná, neobsahuje požadované p ílohy nebo jinak neodpovídá
stanoveným administrativním podmínkám
navrhovaná akce není dostate n p ipravena k realizaci
žadatel není oprávn n žádat o dotaci podle podmínek programu
navržená akce je nevhodná (nap . navrhované innosti nejsou kryty programem,
návrh p esahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než
maximáln povolená atd.)
význam navržené akce, p ípadn její technická kvalita byla shledána nižší než u
vybraných návrh

Administrátor poté p edloží seznam vybraných žádostí doporu ených k ud lení dotace
rad m sta a následn zastupitelstvu m sta k rozhodnutí o ud lení dotace.

VIII.2

Rozhodování o ud lení dotace

Zastupitelstvo m sta rozhoduje o p id lení dotací. Administrátor do 10 pracovních dn od
data usnesení zastupitelstva písemn informuje všechny žadatele o p id lení nebo
nep id lení dotace. Úsp šní žadatelé budou zárove vyzváni k podpisu smlouvy. D vody
odmítnutí žádosti administrátor žadateli neuvádí.
Na p id lení dotace není právní nárok.
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VIII.3

Poskytování informací o výb ru žádostí

Zam stnanci magistrátu, administrátor ani lenové hodnotících komisí nejsou oprávn ni
poskytovat informace o skute nostech souvisejících s procesem hodnocení žádostí p ed
usnesením zastupitelstva m sta, které schválí úsp šné žádosti o dotaci.

VIII.4

Složení hodnotící komise:

Hodnotící komise pro poskytování dotací budou dv :
• hodnotící komise pro poskytování p ísp vk
• hodnotící komise pro poskytování grant
Z d vodu p edejití st etu zájmu nesmí být len hodnotící komise zam stnancem nebo
lenem statutárních orgán organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto
dota ního programu.
Hodnotící komise pro poskytování p ísp vk je tvo ena kulturní komisí rady m sta
lenové komise pro poskytování p ísp vk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezecný Zden k
Lomská Radka
Šporclová Jaroslava
Šerák Karel
Procházková Sv tlana
Procházková Blanka

7. Pelech Petr
8. Turek Daniel
9. Hlavá ková V ra
10. ervinková Jana
11. Po tová Lucie

Hodnotící komise pro poskytování grant je 5 lenná, složena minimáln ze 3 zástupc
volených orgán (z toho minimáln 2 zástupc kulturní komise rady m sta). Zbývající
lenové jsou zástupci odboru kultury. Složení komisí schvaluje rada m sta. Hodnotící
komise si volí ze svých len p edsedu.
lenové komise pro poskytování grant :
1.
2.
3.
4.
5.

Thoma Juraj
Sedláková Iva
Bezecný Zden k
Procházková Sv tlana
Turek Daniel

Náhradníci : Vodi ka Rudolf, Popelová Ivana, Procházková Blanka
Komise má k dispozici administrátora dota ního programu, který zajiš uje nezbytnou
administrativní podporu pro posouzení p edložených žádostí.

VIII.5

Kritéria pro hodnocení

P edm tem hodnocení je posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu.
P ísp vky do výše 30 tis. K v etn nebudou hodnoceny dle t chto hodnotících kritérií.
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Hodnotící kritéria pro opat ení 2 a 3
Hodnotící ukazatel

Maximální po et bod

Hospodárnost a efektivita

30 bod

P ipravenost žadatele

20 bod

Rozší ení kulturní nabídky

20 bod

Úrove zpracování projektu

10 bod

Ší e dopadu akce

20 bod

Minimální po et získaných bod pro doporu ení žádosti ke schválení orgán m m sta
iní 50 bod .

IX. Zp sob proplácení a vyú tování náklad vybraných akcí
IX.1 Smlouva o poskytnutí dotace
Na základ rozhodnutí Zastupitelstva m sta eských Bud jovic o ud lení dotace formou
usnesení bude p íjemci navržena Smlouva dle vzoru, který je p ílohou t chto Pravidel.
Tato Smlouva bude zvlášt stanovovat dále uvedená práva a povinnosti:
• Kone ná výše dotace:
Zastupitelstvem m sta schválená výše dotace bude uvedena ve Smlouv . Tato
ástka bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek erpání ve Smlouv
v etn zp sobu financování (záloha, platba, vyú tování akce).
•

Nespln ní cíl :
Jestliže p íjemce neuskute ní akci tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve
Smlouv , vyhrazuje si m sto eské Bud jovice právo odstoupit od Smlouvy.
Poskytovatel (m sto eské Bud jovice) m že požadovat vrácení ástek již
poskytnutých dotací, pokud p íjemce neplní podmínky Smlouvy.

•

Dodatky ke Smlouv :
Jakékoliv zm ny Smlouvy mohou být stanoveny pouze formou písemných
íslovaných dodatk k p vodní Smlouv . N která up esn ní i zm ny formálního
charakteru, které se p ímo netýkají realizované akce i projektu (nap . zm na
adresy, bankovního ú tu atd.) sta í písemn sd lit administrátorovi dota ního
programu, pokud m sto eské Bud jovice netrvá na uzav ení dodatku ke Smlouv .

•

Zm ny v rámci rozpo tu akce (projektu):
Rozpo tové položky projektu se mohou proti p vodnímu schválenému rozpo tu
zm nit v rámci uznatelných náklad dota ního programu za p edpokladu, že
uvedená zm na nebude mít vliv na základní ú el akce a jeho o ekávané výsledky.
V rámci rozpo tu projektu je možné beze zm ny Smlouvy (resp. jejího dodatku)
p esunout prost edky mezi jednotlivými položkami rozpo tu projektu do výše max.
15% z p vodní rozpo tové výše dané položky. Tuto zm nu je však nutno p edem
písemn oznámit a zd vodnit administrátorovi dota ního programu.
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IX.2 Zp sob proplácení dotace
IX.2.1

Proplácení dotací

Granty:
P íjemci podpory m že být poskytnuta platba p edem (záloha). S ohledem na délku trvání
projekt bude p íjemc m grantu poskytnuta zálohová platba nejpozd ji 14 dn od podpisu
Smlouvy ob ma stranami po provedení p íslušných rozpo tových opat ení bankovním
p evodem na ú et p íjemce podpory.
Výše zálohových plateb iní 70 % z celkové ástky dotace a bude stanovena na základ
schváleného rozpo tu projektu.
Zbývajících 30 % je p íjemci proplaceno do 21 dn po p edložení a odsouhlasení
vyú tování projektu v cn p íslušným odborem, nejpozd ji poslední pracovní den
v p íslušném kalendá ním roce.
P ísp vky:
P ísp vky budou vyplaceny jednorázov do 14 dn od podpisu Smlouvy po provedení
p íslušných rozpo tových opat ení (rozhodující je pozd jší datum).

IX.2.2

Vyú tování

Po realizaci akce p edloží p íjemce podpory vyú tování a záv re nou zprávu na
formulá ích, které jsou p ílohou t chto Pravidel.
P i nedodržení termínu dokon ení realizace projektu, nedodání Záv re né zprávy a
vyú tování ve stanoveném termínu budou následovat sankce uvedené ve Smlouv a v l.
IX.1.
Zárove p íjemce podpory doloží originály veškerých prvotních da ových a ú etních
doklad , které odpovídají schválenému rozpo tu akce a kopie t chto da ových a ú etních
doklad k založení pro pot eby Poskytovatele dotace Kopie musí spl ovat podmínku
pr kaznosti, jednozna nosti a v rného zú tování plateb (dle zákona o ú etnictví).
Záv re nou zprávu kontroluje Administrátor. K vyhodnocení sepíše protokol.
Pro granty: Na základ schváleného vyú tování projektu akce a kontroly záv re né zprávy
v etn dokumentace akce bude proplacena zbývající ástka rozpo tu projektu (30 %)
bankovním p evodem na ú et p íjemce podpory.
V p ípad , že z kone ného vyú tování projektu vyplývá, že ást dotace nebyla vy erpána,
P íjemce dotace má povinnost vrátit ást poskytnuté dotace. P ípadným vymáháním
poskytnutých dotací spadá do kompetence finan ního odboru. Administrátor p edá
finan nímu odboru podklady k vymáhání..
P íjemce bere na v domí, že v p ípad zjišt ní závažných nedostatk p i realizaci projektu,
v etn nedodržení termínu odevzdání vyú tování poskytnuté dotace nebo p i porušení
povinností vyplývajících ze Sm rnice z t chto Pravidel je
Poskytovatel dotace je oprávn n vylou it v následujících 5-ti letech žádosti P íjemce o
poskytnutí ú elových prost edk z rozpo tu Poskytovatele dotace, p ípadn p i výb ru
žádostí ur ených k poskytnutí dotace k této skute nosti p ihlédnout.
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X. Zásady pro poskytování finan ních dotací
Dota ní program m sta eských Bud jovic na podporu kultury v roce 2008 se ídí Sm rnicí
pro poskytování dotací z rozpo tu m sta eské Bud jovice . 5/2007 ze dne 23.5.2007.
Tato Pravidla schválila Rada m sta
26. 9. 2007.
Pravidla nahrazují sm rnici
kultury.

eské Bud jovice svým usnesením . 852/2007 ze dne

. 10/2004 o poskytování finan ních prost edk

do oblasti

XI. P ílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulá žádosti o dotaci
a) Formulá žádosti o p ísp vek
b) Formulá žádosti o grant
Vzor estného prohlášení o bezúhonnosti
Vzor estného prohlášení o spolufinancování
Vzor prohlášení o partnerství
Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace
Formulá kone ného vyú tování p ísp vku/grantu a záv re né zprávy
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